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Ach to letošní počasí
Tak nám skončila patnáctá sezóna na senohrabské plovárně. Naše občanské
sdružení se totiž o zdejší říční lázně stará již od roku 1997 a v letošním roce tedy
slavíme malé kulatiny. A jaká ta letošní sezóna vlastně byla? Minimálně ve třech
skutečnostech byla trochu jiná, než jsme byli doposud zvyklí.
Prvním a nepříjemným překvapením, které jsme však nemohli ovlivnit,
bylo letošní nešťastné a uplakané letní počasí. Chladné a vlhké léto příliš
nelákalo k návštěvě plovárny či ke koupeli v Sázavě. Některé dny nám doslova
celé propršely a teprve příjemné a slunečné podzimní dny nám trochu
vynahradily deštivé a promočené léto. Přívoz fungoval pravidelně od 8. dubna až
do neděle 30. října, kdy byla loď vytažena na břeh a uložena k zimnímu spánku.
V převážení se pravidelně střídal Vladimír „Mates“ Matoušek s Pepou a Věrkou
Hoffelnerovými.
Co s námi bude dále
Druhou poměrně nepříjemnou skutečností letošní uplynulé sezóny je
nejistota, ve které se naše sdružení poprvé po dlouhých letech nachází s ohledem
na naše případné další působení a provozování přívozu a plovárny. Z podzimních
voleb v roce 2010 vzešlo nové složení zastupitelstva, se kterým jsme usilovně v
závěru roku 2010 i v roce 2011 jednali, avšak doposud se nám nepodařilo s obcí
uzavřít smlouvu na pronájem plovárny na delší časový úsek, o který bychom
eminentně stáli. Nájemní smlouva na delší období by nám především umožnila
více investovat do mobiliáře plovárny či připravit konkrétní grantové projekty,
které by bylo možno realizovat v delším časovém úseku. Novou smlouvu jsme
předložili zastupitelstvu již v listopadu roku 2010, avšak k jejímu projednání
doposud nedošlo. Byla nám pouze dvakrát prodloužena stávající smlouva
uzavřená ještě s minulým zastupitelstvem a to nejdříve do června roku 2011 a
následně do konce března roku 2012. Bohužel doposud nemáme žádný případný
výhled na příští rok a skutečně nevíme, zda nám bude smlouva prodloužena.
Situace se zkomplikovala především realizací potřebného projektu
„Vodácké tábořiště se sociálním zázemím Baštírna“ financovaného v roce 2010 z
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (smlouva
o poskytnutí dotace č. S/0032/RRSC/2010). V rámci tohoto projektu došlo
v průběhu roku k zásadnímu zlepšení podmínek turistů a vodáků a k modernizaci
a zkvalitnění turistického zařízení okolí restaurace Baštírna i plovárny. Především
byly zřízeny nové společné sociální zařízení včetně kanalizace napojenou na
čističku odpadních vod i s napojením objektu záchodků a Baštírny na novou
místní studnu. Součástí tohoto projektu je také nově vytvořené pracovní místo
(poloviční úvazek), zřízené v rámci tohoto projektu na rozvoj cestovního ruchu.
Jeho náplní mělo být především udržování pořádku a čistoty areálu, sociálního
zařízení a samozřejmě zajištění provozu plovárny a přívozu. Již v červnu roku
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2011 podal Vladimír „Mates“ Matoušek na obecní úřad oficiální žádost o
přidělení tohoto nově vytvořeného pracovního místa, avšak doposud jsme od
obce nedostali žádné vyjádření. Součástí této žádosti byl i koncepční materiál
našeho sdružení, který obsahoval shrnutí problematiky provozu plovárny a
přívozu od přehledu pravidelných a sezónních činností, přes zajištění přívozu,
péči o sociální zařízení až po výhledy a návrhy vzájemné komunikace a
obrazném „skládání účtů“ zastupitelstvu obce (tento přehled činností jsme
přiložili na závěr této výroční zprávy). Shledáváme naprosto prospěšným, aby
správou a údržbou areálu byla pověřena osoba, která je zdejším obyvatelem, má
k historickým lázním dlouhodobý i vřelý vztah a již minimálně patnáct let zde se
skupinou spolupracovníků fakticky zajišťuje bez nároku na finanční odměnu
provoz lázní i přívozu. V neposlední řadě je nutno si uvědomit, že dotace
z operačního programu byla určena na rozvoj cestovního ruchu a domnívám se,
že především zdejší unikátní přívoz a komplex říčních lázní právě splňuje
kritérium výjimečnosti. Závěrem je nutno říci, že budeme v jednáních s obecním
zastupitelstvem pokračovat a snad nalezneme nějakou možnost, aby naše
sdružení mohlo nadále plovárnu, kterou ostatně zachránilo před totální devastací,
nadále provozovat, jako to již děláme celých patnáct let. Zároveň je zřejmé, že
současné zastupitelstvo je zahlceno mnohem závažnějšími a důležitějšími úkoly a
vcelku bezproblémový chod areálu plovárny rozhodně nemůže patřit k hlavním
středobodům jeho zájmu.
Co nového na plovárně
Po rozsáhlých stavebních úpravách a změnách ve vzhledu plovárny
v průběhu roku 2010 byl rok 2011 již opět rokem standardním, kdy nedocházelo
k zásadním proměnám zdejšího prostředí, ale spíše pravidelným údržbám a
drobným vylepšením. Těžiště prací opět prováděli členové a příznivci
Občanského sdružení pro obnovu senohrabské plovárny a zachování přívozu,
kterým v této obtížné a nevděčné činnosti opět pomáhali členové společnosti
Archaia. V rámci pravidelných jarních a podzimních brigád nám někdy pomáhali
také kolemjdoucí. V letošním roce mohli návštěvníci plovárny poprvé využívat
vedle převlékacích kabin také nově postavené sociální zařízení, umyvárnu a
venkovní sprchu. Rozšířením plochy plovárny až po nově zbudovanou
cyklostezku podél Mnichovky se výrazně zvětšila plochy zeleně, kterou je nutno
pravidelně udržovat a především sekat. V letošním vlhkém létě bylo nutno od
dubna do září pravidelně sekat celou plochu plovárny minimálně jednou za
čtrnáct dnů. Jedná se o činnost poměrně náročnou a celodenní. Havárie naší staré
sekačky, která již nešla opravit, byla naštěstí kompenzována zápůjčkou sekačky
od obecního úřadu, avšak její ztrátu budeme muset příští rok nevyhnutelně
kompenzovat. Kromě pravidelného sekání trávy a údržby plovárenského
mobiliáře bylo nutno průběžně uklízet sociální zařízení a doplňovat ho
hygienickými prostředky.
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Husův kámen
Ještě v loňském roce jsme bohužel zjistili, že někdo odcizil pamětní desku
z Husova kamene za Hrušovem u Mnichovky, která připomínala pětisté výročí
upálení tohoto významného českého reformátora. Vzhledem k finanční sbírce
zajištěné obecním úřadem se podařilo ve velmi krátkém čase podle jedné
z několika dochovaných shodných desek vyrobit repliku z fosforbronzu. Vedle
finančních darů je nutno zdůraznit, že restaurátor Oldřich Hejtmánek provedl
repliku výhradně za cenu materiálu a poděkování patří také Václavu Spilkovi (za
zapůjčení nářadí), Obecnímu úřadu za organizaci sbírky a Senohrabské besedě,
která zajistila důstojné odhalení nové desky přímo na místě u Husova kamene
v den významného výročí, tedy 6. července 2011. Krátké proslovy zde pronesl
architekt Martin Líbal, starosta Senohrab Pavel Pangrác a faráři Českobratrské
církve evangelické Petr Turecký ze Soběhrd a Mikuláš Vymětal. Snaha přiblížit
kolemjdoucím historii tohoto místa a především upozornit na skutečnost, že
replika desky již není druhotnou (sběrnou) surovinou nás přivedla k myšlence,
osadit k tomuto významnému památnému místu informační panel (autoři Vojtěch
Kašpar - Patrik Líbal). Informační tabule byla záměrně umístěna několik metrů
od vlastního pomníku, aby nerušila specifický náboj a klid zdejšího místa či se
pohledově příliš neuplatňovala.
Z letošních činností
V průběhu roku zorganizovalo občanské sdružení opět několik
pravidelných brigád, na nichž se kromě vlastního členstva schází také přátelé a
příznivci sdružení. První jarní brigáda letos proběhla 8. dubna, kdy byl proveden
klasický jarní úklid celé plovárny po zimě, spuštěna na vodu převoznická loď a
zasazen další jehličnan do řady podél cesty od Mnichovky na Baštírnu. Jako
každoročně se jednalo o vánoční strom, který si pracovníci společnosti Archaia
kupují na podnikovou vánoční besídku a následně ho na jaře zasadí na plovárnu
(letos již strom s číslem 7). V rámci druhé jarní brigády (11. června) byl na vodu
spuštěn ponton a mohla být zahájena letošní plovárenská sezóna. Ve druhé
polovině července (15.–30. července) na konci plovárny opět vyrostlo stanové
městečko pracovníků společnosti Archaia, kteří zde každoročně tráví společnou
dovolenou. Přes rostoucí počet dětí ve výpravě se letos opět podařilo v průběhu
zdejšího pobytu vykonat i několik bohulibých aktivit, které prospěly plovárně a
jejímu okolí.
V průběhu léta byl na vlastní plovárně opraven částečně shnilý rošt kabin
na jejich konci při řece a především kompletně vyčištěna střecha i naplavený
podsyp pod roštěm kabin tak, aby dřevěná konstrukce mohla opět volně dýchat a
větrat. Loňské usilovné kácení stromů zapříčinilo, že v loděnici se nacházelo
neuspořádané skladiště dřeva a špalků. Letos jsme všechno dřevo nařezali,
naštípali a urovnali do loděnice, aby bylo po ruce k plovárenskému ohništi.
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Nerespektování záhonů vysazených okolo nových sociálních zařízení nás
dovedlo k výstavbě dvou drobných plůtků či ohrad v místech, kudy si lidé
pravidelně zkracovali cestu na toaletu přes záhony.
Podzimní péče o plovárnu spočívala především v soustavném sekání trávy,
která vzhledem k vlhkosti rostla ještě v průběhu září velmi intenzivně. Slunečný
podzim byl příjemnou tečkou za letošní sezónou, která byla ukončena posledními
podzimními brigádami 17. září a 30. října. V září byl především vytažen z vody
koupací ponton a následně 30. října následoval nájezd pro loď na zlenické straně
i vlastní převoznická loď, která byla po důkladném úklidu zazimována a uložena.
Naučné stezky
V rámci speciálně vyznačených tras naučných stezek v Ladově kraji,
mapujících jeho historii, tradici a krásy přírody, bylo v roce 2011 přistoupeno
k vyznačení stezek nazvaných Vycházky po staronových stezkách (Vodnické
vycházky). Akce se v rámci Svazku obcí Ladova kraje, jehož jsou Senohraby
členem, zrealizovala na podzim tohoto roku a v intravilánu i extravilánu
Senohrab byly instalovány nové informační tabule i odpočinková zastavení.
Přímo na nádraží jsou instalovány dva informační panely, další jsou
v Hrušovském údolí (panely), u Husova kamene (sezení) na druhé loučce u lip
(sezení i informační panel) i na Baštírně (panel). Na realizaci této akce, výrazně
zvyšující potenciál Senohrab jako střediska místního turistického ruchu, se
intenzivně podílelo stávající zastupitelstvo obce a členové našeho sdružení
(Vojtěch Kašpar, Martin Líbal, Patrik Líbal) se podíleli na přípravě textů na
těchto informačních panelech. Již od letošního podzimu se tedy mohou
návštěvníci Senohrab při cestě od nádraží na plovárnu dozvědět spoustu nových
informací o historii obce, vzniku zdejší kvalitní vilové zástavby, historii zdejšího
trampingu, sportovního dění i historii plovárny a okolních středověkých hradů.
Společně s informačním panelem na plovárně a u Husova pomníku, které jsme
umístili na uvedená místa z vlastní iniciativy, tak Senohraby získaly další
významnou turistickou zajímavost, na jejíž realizaci se podíleli členové našeho
sdružení.
Skončilo tak další rozmarné léto na senohrabské plovárně, jemuž počasí
v tomto roce příliš nepřálo. To však zajisté nikomu radost z pobytu na krásném
místě nezkazilo. Tak snad zase za rok, uvidíme.
Výroční zpráva byla předložena na schůzce příznivců a představitelů
občanského sdružení 26. listopadu roku 2011 v Senohrabech.
Přílohou této výroční zprávy je již avizovaný koncepční materiál našeho
sdružení, který obsahoval shrnutí problematiky provozu plovárny a přívozu a byl
adresován zastupitelstvu obce v červnu roku 2011 společně s žádostí Vladimíra
„Matese“ Matouška o pracovní místo správce areálu plovárny.
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Říční lázně – přehled činností:
Činnosti pravidelné:
- pravidelný úklid plochy plovárny i objektů s plovárnou souvisejících – kabiny,
převoznický domek (nutné větší úklidy na jaře a v sezóně)
- odvoz odpadků
- pravidelná údržba mobiliáře, staveb, plotů, venkovní sprcha, informační panely,
lávky, značení apod.
- nezbytné drobné opravy mobiliáře, staveb, plotů, venkovní sprcha, informační
panely, lávky, značení (především převoznický domek a kabiny vyžadují
pravidelnou péči a výhledovou rekonstrukci)
- natírání (pravidelně je nutno natírat především převoznický dům a kabiny)
- pravidelná údržba střech (kabiny, převoznický domek, sociální zařízení) od
napadané vegetace, nátěry, opravy prasklin či děr (zvláště střešní krytina kabin
vyžaduje pravidelné tmelení; plechová střecha převoznického domu nátěry)
- oprava a údržba funkčních okapů na převoznickém domečku (místy jsou již
prodřeny a je nutné tmelení)
- sekání trávy (sekáme celý areál včetně loučky pod Baštírnou, loučky u vody i
celý areál)
- nutná údržba trávníků zvláště v místě stavebních aktivit (návrat trávy na místa,
kde dnes neroste)
- v suchých obdobích pravidelné kropení zeleně
- vysazení keřů podél cyklostezky u Mnichovky a celková údržba zeleně v areálu
plovárny
- udržitelnost hřiště, nezbytná rekonstrukce (stávající stav po odvedení nekvalitní
práce je špatný) a pravidelná údržba
Činnosti sezónní:
- půjčování sportovních potřeb
- výhledové provozování příležitostného tábořiště (zajištění možnosti přespání)
- informační servis (vedle ústních informací prodej upomínkových předmětů a
pohlednic, brožur či skládaček o historii plovárny a okolí – připravujeme)
- zajištění provozu plovárny (nesouvisí pouze s výběrem symbolického
vstupného – spíše bychom preferovali formu příspěvků či darů na provoz),
z vlastní zkušenosti jde především o dodržování slušného chování na plovárně,
spočívající v diskusích a vysvětlování, aby se k sobě lidé chovali ohleduplně (nic
neničit, nenechat volně pobíhat velká zvířata, rychlá jízda na kole či motorce přes
plovárnu atd.)
- specifickým druhem činností souvisejících s údržbou plovárny je starost o těžké
pontony a dřevěné podlážky na koupací pontony (vedle jejich instalace na vodu a
náročné vyzvednutí je nutná jejich pravidelná údržba; do některých pontonů již
teče a je nutno je vybrousit, zavařit a nově natřít; dřevěné podlážky je nutno cca
1x za pět let vyrobit nové)

6

Přívoz:
- zajištění provozu přívozu (v sezóně jde skutečně o velmi intenzivní, avšak
nárazovou činnost)
- s činností přívozu souvisí pravidelná údržba převoznické lodě a její případná
obměna pokud doslouží
- s provozováním přívozu je spojena nezbytná údržba nástupů na loď na obou
březích (oba dva nájezdy i nástupy je nutno průběžně udržovat a opravovat;
svařování železných konstrukcí; zemní práce v okolí – po větších vodách je nutno
pravidelně navážet vodou odnesený materiál)
- udržovat elementární bezpečnost obou nástupů na loď
- výhledová popularizace přívozu (informační panely o historii na obou březích
ukrátí čas při čekání; skládačka pro zájemce; pamětní vstupenky na loď – lodní
lístky pro děti by zajisté zaujaly)
Péče o sociální zařízení:
- péče o sociální zařízení – obě poloviny (pravidelný úklid a doplňování
hygienických prostředků – na část plovárny nyní zajišťujeme jejich nákup,
instalaci i úklid)
- vedle úklidu budou nutné pravidelné opravy mobiliáře (vzhledem k instalaci
nejlevnějšího mobiliáře by bylo dobré průběžně vyměňovat za trvanlivější)
- variantu obložení sociálního zařízení dřevem jsme konzultovali již při stavbě
záchodků se stavební firmou a je reálné (myslíme, že by se tím částečně zlidštila
jejich podoba)
- výhledově údržba stavby
Komunikace s obcí:
- pravidelné informování o stavu, výhledu a potřebách (nejlépe k jednání
zastupitelstva)
- hlášení větších závad a zajištění jejich realizace po domluvě s obcí
- každoroční výroční zprávy, které budou obsahovat přehled našich aktivit,
přehled našich i obecních investic
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K historii koupadel, říčních lázní a senohrabské plovárny
Malebné údolí Mnichovky a především její soutok se Zlatou řekou, jak
nazývali Sázavu trempové ve 20. a 30. letech 20. století, patří dodnes k
oblíbeným cílům celoročních výletů. Nejinak tomu bývalo dříve. Zdejší brod se
nacházel na významné spojnici přemyslovského pohraničního hradiště Lštění z
10. - 12. století s pražskou kotlinou. V polovině 13. století stál na svahu nad
Mnichovkou bezejmenný dřevohlinitý hrad, po jehož zániku byl na protějším
kopci v závěru 13. století postaven známý hrad Zlenice (lidově nazývaný
Hláska). Již nepochybně v tomto období zdejší potok i řeka sloužily obyvatelům
těchto opevněných sídel k hospodářským aktivitám (hamr, mlýn, snaha o separaci
zlata ze zdejších říčních kamenů) a samozřejmě k praní prádla a očistě. Odtud i
zřejmě nejstarší pojmenování zdejšího areálu na přelomu 19. a 20. století –
koupadla. Výstavbou železnice a letních i trvalejších sídel pražské honorace
v okolí tehdy ještě čistě agrární vesnice vzrostl v tomtéž období i zájem o
turistiku, rekreaci a sport. Koupadla či říční lázně splňovaly tato kritéria beze
zbytku. To si uvědomili i tehdejší místní „developeři“ (A. Šimek, V. Lada)
společně s architektem a stavitelem O. Dvořákem a kameníkem A. Puppem. V
roce 1899 byl těmito společníky založen Okrašlovací spolek, který inicioval
úpravu cest k lázním, výsadbu okrasných stromů, instalaci laviček i lávek a
především výstavbu boudy ke svlékání s oddělením pro muže a ženy. Následně
byla v roce 1906 realizována výstavba velkých lázní podle projektu architekta O.
Dvořáka za 1.400 Kč. Přestože bylo z rozhodnutí panství Komorní Hrádek nutno
v roce 1913 lázně vyklidit a zdejší objekty demolovat, hned následný rok byla
realizována výstavba druhých lázní, které byly slavnostně otevřeny 26. 6. 1914
(okrašlovací spolek si pronajal zdejší pozemky na 15 let). Po 1. světové válce
bylo nutno lázně obnovit a jejich třetí etapa se začala psát hned v roce 1918, kdy
bylo postaveno 50 nových kabin. V letech 1930-32 byly zakoupeny pozemky na
obou březích řeky (za 49.000 Kč), správce lázní byl p. Rudolf Kopsa (z čp. 40) a
ve spolupráci s obcí Zlenice byl v roce 1931 vybudován domek pro plavčíka,
koupeny dvě lodě a na zlenické straně vybudovány dva kurty, benzínová pumpa a
převlékárny. Rozšířen byl i název zdejšího spolku na „Okrašlovací spolek pro
Senohraby, Zlenice a okolí se sídlem v Senohrabech.“ Po válečných útrapách byl
zdejší spolek v červnu roku 1957 začleněn do MNV Senohraby a zdejší přívoz,
jehož tradice sahá až do roku 1920, i říční lázně s plovárnou byly spravovány
přímo obcí. Plovárna se stala oblíbeným místem úniků před tuhou normalizací
především v 70. a 80. letech 20. století, avšak období porevoluční přineslo nejen
dramatický odliv zájmu o tento způsob rekreace, ale také devastaci mobiliáře
plovárny. Změnu přinesl až vznik bohulibého „Občanského sdružení pro obnovu
provozu senohrabské plovárny a zachování přívozu“ v roce 1997. Toto sdružení
se dodnes snaží udržet provoz říčních lázní i přívozu a zachovat jeho
neopakovatelnou atmosféru i budoucím generacím.
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8. dubna 2011 – spouštění lodi na vodu
- 8. dubna byla spuštěna loď na vodu a zahájena převoznická sezóna

Loď opouští loděnici po zimním spánku

Před loděnicí
9

Na cestě k vodě

Před převoznickým domkem

10

Loď letos poprvé na Sázavě

Nekonečný souboj s krtkem a jarní práce

11

Vánoční strom před sázením

Strom byl zasazen do řady podél cesty k Baštírně

12

Příprava nájezdu pro loď na zlenické straně

Při osazení nájezdu byla nutná první koupel

13

Prezentace archeologického nálezu byla na jaře
opravena a vyčištěna

Rozhovor o podobě
webových stránek s Ivanem
Jablonským (autor)

14

Po práci zasloužené občerstvení

Přípitek na zdar letošní sezóny

15

Plovárna je po generálním úklidu připravena na novou sezónu

Převozník Mates je též připraven

16

8. dubna byl zahájen pravidelný provoz přívozu

Přívoz u Matese

17

7. června 2011 – sekání trávy

Pravidelné sekání trávy

Celou plovárnu je nutno v sezóně sekat minimálně jednou za čtrnáct dnů

18

11. června 2011 – stavba pontonu

Transport podlážek k řece

Podlážky na koupací ponton

19

Náročný transport železných plováků

Plováky je na vodě nutno navzájem spojit

20

Obtížná manipulace s těžkými pontony na vodě

Plováky na vodě

21

Pracná instalace podlážek

Letošní koupání v Sázavě je téměř připraveno

22

Meditace nad řekou

Jak bude vypadat letošní sezóna na senohrabské plovárně

23

Závěrečná odměna v podobě pečených buřtů

Po práci a jídle zábava

24

6. července 2011 – odhalení obnovené desky Jana Husa

24. října 2010
Husův kámen ještě s původní
deskou

21. listopadu 2010
Deska ukradena
25

Pozvánka na slavnostní odhalení desky

Mimořádný zájem senohrabských občanů o odhalení desky

26

Slavnostní odhalení desky doprovodily projevy starosty obce Pavla
Pangráce, architekta Martina Líbala a farářů Českobratrské církve
evangelické Petra Tureckého ze Soběhrd a Mikuláše Vymětala

Slavnostní odhalení desky

27

Diskuse nad motivem
na desce

Po odhalení desky následovalo malé pohoštění a kuloárové diskuse

28

15. - 30. července 2011 – letní dovolená s Archaiou

Charakteristické počasí letošního léta - hustý déšť bičuje vodu

Smutný obrázek zmáčené a opuštěné plovárny

29

Déšť bez ustání bičuje vzedmuté vody sázavské

Všudypřítomná vlhkost

30

Stanové městečko společnosti Archaia na konci plovárny

Kuchyně a jídelna

31

Jeden z mála krásných a slunečných dnů

Večerní posezení s lampióny

32

Míčové hry

I nové pískoviště se často hodilo

33

Husův kámen s nově osazenou replikou pamětní desky

Zkouška umístění informačního panelu

34

Hloubení sloupových jam pro vertikální konstrukci informačního panelu

Stavba stříšky nad
informačním panelem

35

Informační panel před dokončením

Hrubá stavba panelu
hotova

36

Instalace informačního
textu o historii Husova
kamene

Informační text

37

Instalace panelu byla zdárně dokončena a poskytuje kolemjdoucím základní
informace o historii tohoto zajímavého místa

Panel byl umístěn tak, aby příliš nerušil okolí vlastního kamene

38

Značné množství dřeva
pochází z loňských úprav
plovárny

Dřevo po letošním úklidu loděnice

39

Oprava dřevěného roštu
kabin na jejich konci

Letos byl vyměněn jeden
uhnilý trám na konci
převlékacích kabin

40

Čištění prostoru pod kabinami

Kabiny po vyčištění
prostoru mohou opět
lépe dýchat

41

Péče o plovárenskou zeleň

Mates plaví kmen pro stojan na kola
42

Stojan na kola se svým autorem

Stojan na kola

43

Příprava dřeva na ploty

Všechny kmeny bylo nutno zbavit kůry

44

Příprava jednotlivých dílů

Instalace plotů v okolí sociálních zařízení

45

Plot v místě, kde si návštěvníci zkracovali cestu ze sociálních zařízení
přes osázené záhony

Další ploty byly postaveny ze stejného důvodu na opačné straně záchodů

46

Ze společenského života
Michal Svatý 14 let

Ozdobený vánoční
stromek a čekání na
dárky

47

Konečně rozdělování dárků

Radost nejmenších z dárků

48

Radost z dárků měli i větší

Některé z vánočních dárků dlouho nevydržely

49

Z našeho jídelníčku

Tyrolský špek

Císařský trhanec s lesním ovocem

Italská snídaně

Mana nebeská - svíčková

Smažený kapr - bramborový salát

Nádhera klasiky - sekaná

Vysočina a káva s rumem

Sardele
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13. srpna 2011 - Hláska Cup 2011

I letos proběhl turnaj Hláska Cup, byť v tomto roce bez účasti archeologů
a zvítězil Martin Pitro

Ping Pong je hra i pro nejmenší

17. září 2011 - úklid pontonu

Transport plováků z vody patří k nejnáročnějším činnostem

Naštěstí se nám vždy podaří sehnat kolemjdoucí na pomoc

52

Plováky jsou na svém místě

Ještě uklidit podlážky do loděnice

53

30. října 2011 - úklid lodi, ukončení sezóny

Loď je nutno po vyzvednutí z vody důkladně umýt

Loď připravena k zimnímu spánku

54

Konec sezóny 2011 (v historii občanského sdružení 15 sezóna)

Bude ještě nějaká další ?

55

Nákupy na senohrabskou plovárnu v roce 2011
(ARCHAIA Praha o.p.s.)

Náklady na Zlenice 2011:

šňůra na prádlo

336,00 Kč

benzín

153,00 Kč

drogerie

250,00 Kč

drogerie

225,00 Kč

drogerie

454,00 Kč

PVC folie

520,00 Kč

lekárnička

385,00 Kč

barva na cedule

477,00 Kč

spojovací materiál

58,00 Kč

dřevo na cedule

382,00 Kč

elektřina

2 000,00 Kč

design webových stránek

2 700,00 Kč

celkem

7 940,00 Kč

s pomocí kolektivní paměti, Josefa Hoffelnera, Sylwestra Chmielowce,
Petra Juřiny, Alice Svaté a Martina Vyšohlída
sestavil a sepsal:

Senohraby 2011
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